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§ 70 Dnr 00012/2020  

Information om uppsägningen av kommunens avtal 
med brottsofferjouren 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning, 
arbetsmarknads- och socialförvaltningens chef Kenneth Forssell samt Marie 
Larsson enhetschef på IFO redogör för anledningarna till att arbetsmarknads- 
och socialnämnden har beslutat att säga upp avtalet med Bottsofferjouren, 
BOJ. 
 
Brottsofferjouren är en svensk ideell organisation som arbetar för bättre 
villkor för brottsoffer, anhöriga och vittnen. Arbetet baseras på 
internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter. Inom 
organisationen arbetar många ideellt. 
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 25 augusti 2020, § 129: 
 
1. Uppdra till förvaltningen att säga upp befintligt avtal med 
Brottsofferjouren i Ljusdal före den 30 september 2020. 
2. Avsluta samarbetet med Brottsofferjouren Ljusdal så länge befintlig 
styrelse leder arbetet. Diskussionerna om föreningsbidrag kan återupptas när 
föreningen har gjort förändringar som syftar till att återskapa förtroendet. 
 
Kenneth Forssell, förvaltningschef på arbetsmarknads- och social-
förvaltningen, informerar om händelser och skeenden som lett fram till 
beslutet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 71 Dnr 00012/2020  

Information om BRÅrådets arbete 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Malin Fundin och Josefin Jarlheden informerar om BRÅrådets arbete. 
 
Arbetet har organiserats i ett råd under kommunstyrelsen, BRÅrådet. 
I rådet ingår förvaltningschefer, chefer i kommunala bolag, säkerhetschef, 
chef för närsjukvården, kommunpolis samt BRÅ-samordnare. Rådet ska 
mötas 10 gånger per år. 
 
Under rådet ska det finnas arbetsgrupper som utför uppdrag och 
återrapporterar.. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 72 Dnr 00093/2020  

Beslut gällande prioritering av brottsförebyggande 
arbete Ljusdals kommun 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Arbetet med narkotika, motorburen ungdom och segregation prioriteras 

enligt BRÅrådets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens brottsförebyggande råd har sammanträtt vid tre tillfällen under 
2020, på grund av Covid-19 har antalet mötestillfällen påverkats då tanken är 
att rådet ska träffas 10 gånger per år. Rådet består av kommunens förvalt-
ningschefer, chefer för de kommunala bolagen, säkerhetschef, chef för 
närsjukvården samt kommunpolis.  
 
En mall för lägesrapport har skickats ut till kommunens och bolagens med 
fleras verksamheter i syfte att samla in de problembilder som finns i 
kommunen. Lägesrapporterna har sammanställts och en prioritet har 
upprättats på vad rådet önskar fokusera på i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. I den sammanställda lägesbilden anser BRÅrådet 
att tre områden ska prioriteras att arbetas kommunövergripande med: 1. 
Narkotika, 2. Motorburen ungdom och 3. Segregation. BRÅrådet önskar att 
få politiskt beslut om prioritering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 september 2020 
Sammanställd lägesbild 10 september 2020 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C): bifall till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 73 Dnr 00019/2020  

Månadsuppföljning 2020 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om månadsuppföljning 
för juli 2020. Kommunstyrelsen fick denna information på sitt senaste 
sammanträde och kommer vid nästa sammanträde 1 oktober 2020 att få 
information om delårsbokslut och prognos per 31 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 

Presentation månadsuppföljning juli 2020       

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 74 Dnr 00278/2020  

Begäran från AB Ljusdalshem om tillstånd från ägaren 
att sälja fastigheten Hybo 6:1 (Hybo skola)  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Fastigheten Hybo 6:1 ska läggas ut till försäljning. 
 
2. Beslut om försäljning ska fattas av kommunstyrelsen.     

Sammanfattning av ärendet 

Richard Brännström, VD för AB Ljusdalshem och tillika ansvarig för 
kommunens fastigheter har inkommit till Ljusdals kommun med en begäran 
om tillåtelse att sälja fastigheten Hybo 6:1 (Hybo skola). Som ansvarig för 
kommunens fastigheter ser han inte något behov av fastigheten och föreslår 
därför att Ljusdals kommun säljer denna. Försäljningen ska ske genom 
mäklare och villkoras med att slutgiltigt beslut om försäljning tas av 
kommunstyrelsen.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 september 2020 
Begäran från AB Ljusdalshem 13 augusti 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 75 Dnr 00200/2020  

Ansökan från Ljusdals Flygklubb om kommunalt lån 
alternativt kommunal borgen för banklån 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunen ingår borgensförbindelse som säkerhet för lån på 1 200 000 

kronor till Ljusdals flygklubb. 
 
2. Borgensåtagandet begränsas till 20 år.     

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals flygklubb har den 28 maj 2020 inkommit med en ansökan om ett 
kommunalt lån på 1 200 000 kronor. Som alternativ till ett kommunalt lån 
önskar de ett kommunalt borgensåtagande på motsvarande belopp så att 
flygklubben kan ta ett lån genom sin bank. 
 
Flygklubben har investerat i ett nytt flygplan för 1,85 miljoner kronor. 
Finansiering löstes dels genom klubbens kapital på 650 000 kronor och dels 
via tillfälliga och tidsbundna medlemslån på 1,2 miljoner kronor. Med 
anledning av att flygklubben arrenderar flygfältet är möjligheten att belåna 
klubbens fastighet utesluten. 
 
Ansökan diskuterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 augusti 
2020 vari kommunchefen informerade om att han begärt en kompletterande 
skrivelse av flygklubben där de ska beskriva den viktiga verksamhet de 
bedriver, bland annat genom sina insatser kopplade till brandflyg. 
Flygklubben har inkommit med en kompletterande skrivelse, vilken bifogas 
handlingarna.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 september 2020 
Kompletterande skrivelse från Ljusdals flygklubb 9 september 2020 
Ansökan från Ljusdals flygklubb 28 maj 2020 
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Yrkanden 

Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP): bifall till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 76 Dnr 00046/2020  

Motion från Moderaterna gällande sammanslagning av 
bibliotek i Ljusdal 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad.       

Sammanfattning av ärendet 

Stina Berg, Pernilla Färlin, Lars Molin, Maria Molin och Jonas Wallgren 
Nordlander, samtliga Moderaterna, har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige gällande sammanslagning av bibliotek i Ljusdal. 
 
Motionärerna skriver "I Ljusdal har vi ett helt nyrenoverat och mycket fint 
bibliotek i hjärtat av Kommunhuset. Några hundra meter därifrån ligger 
Stenhamreskolans bibliotek som också är fint. Men med tanke på Ljusdals 
kommuns ekonomi vill vi moderater utreda vad det skulle innebära att slå 
ihop Stenhamres skolbibliotek med det i kommunhuset. Vi vill att 
utredningen ger svar på följande frågor: 
 
• Hur stor besparing skulle det innebära? 
• Hur skulle verksamheten påverkas? 
• Kan man upphandla denna verksamhet? 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 11 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till samhällsservice-
nämnden. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår 10 mars 2020, § 49 att motionen ska anses 
vara besvarad. 
 
I nämndens yttrande har bibliotekschefen besvarat frågorna som ställs i 
motionen: 
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Hur stor besparing skulle det innebära?  
I realiteten ingen besparing. Kostnader för biblioteksverksamhet kan 
schematiskt fördelas på tre huvudsakliga kostnader: lokal, medier och 
kompetens. Då skolan i dagsläget står för lokalen skulle biblioteket även vid 
en flytt stå med kostnader för medier (fysiska och digitala) samt kompetens 
(utbildad bibliotekarie).  
 
Hur skulle verksamheten påverkas? 
Skolbiblioteket och folkbiblioteket har båda lagstadgade, men olika, uppdrag 
och funktion. Skolbibliotekets huvudsakliga funktion är att vara en del av 
skolans pedagogiska verksamhet, med huvuduppdraget att stödja elevernas 
lärande. De centrala delarna i skolbibliotekets verksamhet rör läsfrämjande, 
informationssökning och källkritik. Att ha god läsförmåga och digital 
kompetens är en demokratisk rättighet och en grundförutsättning för fortsatt 
lärande och aktiv delaktighet i samhället. Man kan säga att skolbibliotekets 
uppdrag och funktion syftar till att stärka elevers formella lärande.  
 
Folkbibliotekets uppdrag och funktion, däremot, är att vara en öppen resurs 
för alla invånares livslånga, informella lärande.  
Att paragrafen om skolbibliotek har flyttats från bibliotekslagen till 
skollagen visar på att riksdag och regering vill lyfta fram att en fungerande 
skolbiblioteksverksamhet är viktigt för skolans måluppfyllelse. 
 
Skolbiblioteket och folkbiblioteket har vidare olika målgrupper (medan 
folkbibliotekets verksamhet är till för alla är skolbiblioteket avsett att vara en 
pedagogisk resurs för elever och lärare).  
 
På Stenhamreskolan går i dagsläget cirka 620 elever i årskurs F-9. Samtliga 
elever i årskurs F-6 (cirka 300 elever) har bibliotekstid varje vecka. Därtill 
kommer grupper från förberedelseklasserna samt aktiviteter i samverkan 
med fritids en eftermiddag i veckan. Eleverna i årskurs 7-9 använder också 
biblioteket för boklån och informationssökning, och skolbibliotekarien 
erbjuder bokprat, utställningar etcetera.  
 
En flytt av skolbibliotekets verksamhet från nuvarande lokaler till 
huvudbiblioteket skulle således medföra en rad utmaningar i det fysiska 
biblioteksrummet. För det första för att huvudbiblioteket är alldeles för litet 
för att också inrymma medier och verksamhet för ett skolbibliotek. 
Mediebeståndet på skolbiblioteket är anpassat för skolans behov, och vid en 
flytt skulle detta bestånd (cirka 50 hyllmeter böcker) behöva inrymmas i 
huvudbiblioteket.  
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I dagsläget finns heller ingen yta på huvudbiblioteket som lämpar sig för 
klassbesök. 2-3 klassbesök per dag skulle ha stor påverkan på biblioteks-
miljön; skolbiblioteksverksamhet är inte, och ska inte vara, en tyst 
verksamhet. Det är en plats för samtal och högläsning och frågor, och ska så 
vara. Men om man samtidigt, och i samma lokal, ska bedriva reguljär 
folkbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksverksamhet så krockar behoven 
ovillkorligen.  
 
Sammanfattningsvis: Det är inte möjligt att med bibehållen kvalitet inrymma 
skolbiblioteket i huvudbibliotekets lokaler. 
 
Kan man upphandla denna verksamhet? 
I teorin: ja. Det finns enstaka exempel på större bibliotek som drivs i privat 
regi. I praktiken skulle ett fristående skolbibliotek själv behöva äga sina 
digitala system, ha en egen inköpsorganisation etcetera, vilket skulle 
innebära att det skulle bli avsevärt dyrare än idag.             
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning 
till samhällsservicenämndens utlåtande ska motionen anses besvarad.   

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 19 augusti 2020 
Yttrande från samhällsservicenämnden 17 mars 2020 
Samhällsservicenämndens skrivelse 17 mars 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 11 
Motion 24 januari 2020    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag och 
finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 77 Dnr 00193/2019  

Medborgarförslag om inventering av resurser i bygden 
att tillgå vid extraordinära händelser, kriser och 
katastrofer 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles.    

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige. I medborgar-
förslaget föreslås att kommunen ska inventera vilka resurser som finns att 
tillgå vid extraordinära händelser, krig och katastrofer.  
 
Dokumentation bör ske i ett dataregister, men även i ett manuellt register i 
form av pärmar etcetera. Dokumentationen blir en bra tillgång för 
kommunens krisledning och räddningstjänst. 
 
De som tillhandahåller maskiner och lokaler med mera ska få ekonomisk 
ersättning vid extraordinära händelser, kriser och katastrofer. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019, § 92 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunens 
säkerhetschef för yttrande. 
 
Säkerhetschefen skriver i sitt yttrande att kommunen är intresserad av att 
samverka med en gruppering som etablerar sig för att jobba med resursbyar 
och att kommunen då bjuds in för att kunna delta i samarbetet och för att 
diskutera möjligheterna till samverkan och stöd. 
 
Hon skriver vidare att medborgarförslaget tar upp ett angeläget ämne, 
samhällets beredskap att hantera extraordinära kriser eller katastrofer och är 
även applicerbart på den nya civilförsvarsplaneringen. När olika 
samhällsstörningar inträffar är det viktigt att offentliga myndigheter, företag 
och civilsamhället har ett bra samarbete.  
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Kommunen har ett övergripande ansvar för planering och samordning av 
krisberedskapen, men är beroende av sina medlemmar för att minska 
konsekvenserna av en kris eller katastrof. Inte minst den stora skogsbranden 
2018 gav exempel på hur stora och avgörande insatser gjordes av företagare 
och ideella krafter. 
 
Ljusdals kommuns inställning är att projekt som drivs av lokalt förankrade 
grupper i samhället som ökar beredskapen i samhället på olika sätt ska 
stödjas av kommunen. Resursbyar är ett sådant projekt där det behöver 
finnas en lokal förankring och ett intresse från de byar i landsbygden som 
kan vara aktuella.  
 
Redan idag drivs flera projekt som har direkt koppling till delar av vad man 
försöker uppnå i detta medborgarförslag. Ett livskraftigt näringsliv, även på 
landsbygden, står i fokus för NärLjus arbete där man också på ett innovativt 
sätt bearbetat frågan om hållbara transportkedjor för varuleveranser. Det 
finns en lokalt och ideellt baserad arbetsgrupp med målsättningen att öka 
andelen lokalproducerade livsmedel i kommunen, där flera kommunala 
tjänstemän deltagit i gruppens möten. Vid krisberedskapsveckan 2019 
samverkade kommunal personal och frivilligorganisationer för att lyfta 
behovet av att var och en förbereder sig för till exempel en rubbad 
livsmedelsförsörjning. 
 
Utgångspunkten bör vara att varje by är en ”resursby” och att sårbarheten 
minskar i samhället som helhet genom ökad grad av självförsörjning, vilket 
också är målsättningen i Sveriges livsmedelsstrategi och Gävleborgs 
handlingsplan för densamma. Inventeringar av resurser är en intressant 
tanke, men skriftliga inventeringar riskerar att snabbt bli inaktuella. 
Viktigare är därför att bygga lokala gemenskaper där kunskapen om vilka 
resurser som finns, eller kan skapas, hålls levande. Där sådana gemenskaper 
finns eller uppstår bör kommunen i en positiv anda pröva möjligheten att 
delta i samarbetet, men knappast ta på sig rollen att leda och driva arbetet.   
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att som 
säkerhetschef Josefin Jarlheden skriver samverkar Ljusdals kommun med 
många aktörer och vi ska stötta lokalt förankrade grupper, men en sådan 
inventering skulle bli inaktuell efter en tid och vi har heller inte resurserna 
att genomföra en sådan inventering.  
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Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 19 augusti 2020 
Yttrande från säkerhetschefen 12 december 2019 
Kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2019, § 92 
Medborgarförslag 13 maj 2019 

Yrkanden 

Lars Molin (M): avslag till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
Lena Svahn (MP): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
arbetsutskottet bifaller Lena Svahns yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Arbetsutskottet bifaller följande propositionsordning:  
 
Ja-röst för bifall till Lena Svahns yrkande och Nej-röst för bifall till Lars 
Molins yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 3 Nej-röster mot två Ja-röster bifaller arbetsutskottet Lars Molins 
yrkande. 
 
Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Bodil Eriksson (LB) röstar Nej. 
 
Markus Evensson (S) och Lena Svahn (MP) röstar Ja.       
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
18(19) 

Datum 
2020-09-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 78 Dnr 00408/2019  

Medborgarförslag gällande bygdepeng från Ljusdals 
kommuns vattenkraftverk 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om bygdepeng från Ljusdals kommuns vattenkraftverk 
har lämnats in till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställarna skriver att Ljusdals kommun, genom Ljusdal Energi AB, 
äger vattenkraftverk i Bäckebo, Tallåsen och Hennan.  
 
Förslagsställarna anser att det vore högst rimligt att kommunen genom 
Ljusdal Energi AB betalar ut bygdepeng för sina vattenkraftverk. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 6 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Energi för 
yttrande. 
 
Ljusdal Energi skriver i sitt yttrande att bygdemedel redan betalas ut för 
vattenkraften och hänvisar till Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida: 
 
”Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbygg-
naden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av 
skador som uppkommit på grund av vattenregleringen . Utöver detta går det 
även att söka bygdemedel för investeringar som är till nytta i bygden”.   
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning 
till Ljusdal Energis utlåtande om att bygdemedel redan används för att göra 
investeringar som är till nytta för bygden så anses detta medborgarförslag 
besvarat.    
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Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 19 augusti 2020 
Yttrande från Ljusdal Energi 4 maj 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 6 
Medborgarförslag 19 december 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag och 
finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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